
 
 
 
                         Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín. 
                                           konané  dne 26.3.2015  
                          ________________________________________        
 
 
Usnesením č.100/2015 rada bere na vědomí zamítavé stanovisko pana Jana Kalkuše k stavbě 
kanalizace a čističky odpadních vod na jeho pozemcích v k.ú. Štěkře.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.101/2015  rada souhlasí s převodem nájemní smlouvy k bytu č. 8 v bytovém 
domě čp. 120.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.102/2015 rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností    
E-On distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, č.1030018394/002 o zřízení 
věcného břemene  pro umístění kabelu NN, pilíře s kabelovou skříní, kabelové spojky a 
uzemnění na pozemcích p.č. 50/27 a p.č. 100/38 v k.ú. Záluží nad Vltavou za jednorázovou 
úplatu ve výši 1.500,- Kč na stavbu „Záluží K/83/2, PERAGRO areál-NN“. Rada ukládá 
starostovi obce smlouvu podepsat. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.103/2015  rada schválila prodloužení platnosti nájemních smluv: 
DT 206        na dva roky   byt č.1 
DT 206        na jeden rok  byt č.2  
DT 238        na jeden rok 
DT 203        na jeden rok 
DT 249        na dva roky   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.104/2015 vzala rada na vědomí informaci starosty obce o průběhu příprav pro 
schválení nových stanov bytového družstva.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.105/2015 vzala rada na vědomí zprávu pracovnice oddělení regionálních služeb 
Městské knihovny v Českém Krumlově p. Ivany Troupové o činnosti obecních knihoven. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.106/2015 vzala rada na vědomí stav příprav na největší obecní akci, kterou je 
Den čarodějnic.  
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 



Usnesením č.107/2015 rada schválila využití územní studie „Dolní Třebonín-lokalita U9“ jak 
je uvedeno v příloze zápisu č. 2. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.108/2015 rada schválila o další posunutí plateb nájemného do 30.6.2015 s tím, 
že další odklad plateb již nebude možný a dlužná částka bude vymáhána.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.109/2015 schválila žádost o finanční příspěvek ve výši 12.000,-Kč na 
provozování motoristického sportu – závodění motokár. Rada souhlasí s poskytnutím 
příspěvku a to ve dvou platbách, v prvním a druhém pololetí. Pro poskytnutí příspěvku musí 
být uzavřena veřejnoprávní smlouva. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.110/2015 rada schválila rozpočtové opatření č.1/2015, jak je uvedeno v příloze 
usnesení č.3.   
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.111/2015 rada schválila zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky-zahrady 
p.č. 950/315, 950/316, 950/319, 950/356, 950/357, 950/360 vše v k.ú. Dolní Třebonín u nové 
bytové zástavby. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
V Dolním Třeboníně dne 26. 3. 2015 
 
 
 
Mgr.Zdeněk Přívratský                                                                                 Pavel Ševčík 
místostarosta obce                                                                                  starosta obce 


